
Stichting Kledingbank Stichtse Vecht is opgericht in het najaar van
2016 als opvolger van een particulier initiatief uit Breukelen. Het is een
non-profit instelling zonder winstoogmerk. De Stichting heeft in januari
2017 de ANBI-status verkregen. 

In verband met corona heeft de Kledingbank in 2020 vanaf medio
maart haar activiteiten grotendeels on hold moeten zetten. Gelukkig
heeft de Kledingbank dankzij fantastische medewerking van Kansis
tijdens de pandemie in juli eenmalig op uitnodiging nog een uitgifte
kunnen organiseren waarvoor deelnemers van de Voedselbank
Stichtse Vecht zijn uitgenodigd.

www.kledingbankstichtsevecht.nl

In januari heeft de Kledingbank een uitverkoop (50 % korting)
gehouden in het Atrium van de Driestroom. In februari heeft de
Kledingbank voor de kledinguitgifte weer gebruik mogen maken van
een van de zalen van ’t Trefpunt van Stichting Welzijn Stichtse Vecht
(WSV) op de eerste etage van ’t Heijcop In Breukelen. 

De Kledingbank was deze maanden op de derde vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur open voor deelnemers van de Voedselbank of U-pas
houders uit de gemeente Stichtse Vecht en van 12.00 tot 14.00 uur
voor alle belangstellenden. Bezoekers met een pas/deelnemers
Voedselbank ontvingen de eerste twee artikelen (tot maximaal € 2,- per
stuk) gratis. 

Jaarverslag

Kledingbank uitgifte januari-februari

Jaarverslag 2020
Een jaar in het teken van corona



De Kledingbank werd door 70 à 80 bezoekers bezocht. Deze maanden
is er -net als het voorgaande jaar- aan de U-pashouders en deelnemers
Voedselbank een consumptiebon uitgedeeld waarmee tussen 10.00 en
12.00 uur een kop koffie, thee of limonade genuttigd kon worden in de
lounge van restaurant de Meander in de Driestroom.

De daaropvolgende maanden kon de Kledingbank in verband met de
pandemie geen doorgang vinden. Het Trefpunt waar de Kledingbank
uitgifte tot dan toe plaatsvond, was in deze periode grotendeels
gesloten. Ook als het Trefpunt wel open zou zijn geweest, zou een
Kledingbank uitgifte niet verantwoord zijn: het betreft een senioren-
complex en het zou een heel andere organisatie en ruimte vergen om
de verkoop op 1,5 m te kunnen doen. 

Omdat het er naar uit ging zien dat de Kledingbank langdurig haar
activiteiten niet zou kunnen uitvoeren zijn vanuit het bestuur in juni
2020 verkennende gesprekken gevoerd met de directeur van Welzijn
Stichtse Vecht ennamens de wethouder Werk en Inkomen, Economie
en Leefomgeving van Gemeente Stichtse Vecht met een beleids-
adviseur Sociaal Domein van de gemeente. Aan beide gespreks-
partners is toegelicht waarom de Kledingbank onder de huidige
omstandigheden haar activiteiten niet kan voortzetten en gevraagd mee
te denken over een passende oplossing/ruimte om de Kledingbank
binnen de corona-maatregelen te kunnen organiseren. 

www.kledingbankstichtsevecht.nl

Sluiting i.v.m. pandemie

Verkennende gesprekken met directeur Welzĳn
Stichtse Vecht en beleidsmedewerker gemeente



Het belangrijkste doel daarbij was natuurlijk om te zorgen dat de
doelgroep van de Kledingbank juist ook in de corona-tijd wel van
kleding kon worden voorzien. Een structurele oplossing kon helaas
niet worden gevonden, wel werd geadviseerd contact op te nemen
met de directeur van Kansis. 

De directeur van Kansis toonde zich direct bereid om eenmalig een
grote hal met alle benodigde faciliteiten ter beschikking te stellen.
Op 16 juli is vanuit Kansis alle opgeslagen kleding bij het Heycop
opgehaald en hebben vrijwilligers de hal corona-proof ingericht.
Voor deze Kledingbank uitgifte konden alleen via de Voedselbank
deelnemers van de Voedselbank worden uitgenodigd. De
Kledingbank beschikt niet over contactgegevens van de klanten. Er
was daardoor geen mogelijkheid om ook de U-pas houders uit te
nodigen.

De Kledingbank bij Kansis is op 17 juli door de wethouder Werk en
Inkomen geopend, in bijzijn van RTV Stichtse Vecht. Aan de
potentiële bezoekers waren tijdsloten verstrekt. De bezoekers
werden bij binnenkomst geregistreerd en dienden een mondkapje
te dragen dat door de Kledingbank werd verstrekt. Helaas is niet
van alle uitgedeelde tijdsloten (ca. 120) gebruik gemaakt, maar het
was een succesvolle dag met veel dank aan de fantastische
medewerking van Kansis. De Kledingbank heeft daar ook kleding
mogen opslaan voor een mogelijke volgende verkoop.

www.kledingbankstichtsevecht.nl

Gesprek directeur Kansis en kledingbankuitgifte
bĳ Kansis op 17 juli 2020



Het eerste kwartaal heeft de Kledingbank nog drie keer op een
dinsdag kunnen sorteren. Omdat het de bedoeling was om in
januari 2021(*) een volgende Kledingbank bij Kansis te
organiseren, is in oktober en november kleding ingezameld bij het
Heijcop en door de vrijwilligers in december gesorteerd. Daarvoor
mochten we twee zalen van het Trefpunt gebruiken, zodat het
sorteren op 1,5 m kon plaatsvinden met inachtneming van de
verder geldende coronamaatregelen (desinfectie, mondkapjes e.d.)        

(*) In verband met de lockdown kon dit helaas geen doorgang
vinden

Overtollige kleding is opgehaald door Dorcas, die daarvoor een
goede bestemming heeft. De restanten van de zomerkleding zijn na
afloop van de Kledingbank bij Kansis geschonken aan een
kinderweeshuis in Kameroen, vluchtelingenwerk Amersfoort en een
plaatselijke Scouting. Alle ingebrachte kleding komt dus goed
terecht. 

www.kledingbankstichtsevecht.nl

Sorteren ingebrachte kleding

In het Heijcop mocht de Kledingbank in 2020 permanent gebruik
maken van twee opslagruimtes van Woningbouwvereniging Vecht
en Omstreken. 

Opslag

Bestemming overtollige kleding 



In augustus heeft de Kledingbank schoenen ontvangen van
schoenenzaak Lagemaat uit Breukelen. In deze maand heeft de
Kledingbank van kledingzaak Martens uit Loenen kleding
ontvangen in verband met opheffing. Beide ondernemers zijn
hartelijk bedankt voor hun bijzondere inbreng. 

De Kledingbank heeft circa 20 vrijwilligers (inclusief bestuur en
stuurgroep). In verband met de corona-maatregelen kon een in mei
geplande vrijwilligersbijeenkomst geen doorgang vinden. De
vrijwilligers hebben als dank voor hun inzet en beschikbaarheid in
december een kerstpresentje ontvangen.

Het bestuur bestaat uit Bertine Oosthoek-Bogaard (voorzitter),
Petra van Dijk (penningmeester) en Wobbien de Vries (secretaris).
Bertine Oosthoek-Bogaard verzorgt- naast haar taken als
voorzitter- de PR van de Kledingbank en stelt het rooster voor de
vrijwilligers op. Het bestuur heeft twee keer vergaderd. 

www.kledingbankstichtsevecht.nl

Schenking kleding 

Vrĳwilligers

Bestuur Kledingbank



www.kledingbankstichtsevecht.nl

In de stuurgroep worden de organisatorische en praktische zaken
omtrent de Kledingbank besproken. In de stuurgroep zitten naast
de drie bestuursleden: Louise van Os en Janneke Vonk. De
stuurgroep heeft in 2020 drie keer vergaderd. Louise van Os heeft
haar activiteiten voor de Kledingbank in september 2020 onder
dankzegging voor haar jarenlange inzet beëindigd. 

Nu de Kledingbank sinds maart 2020 niet meer maandelijks in het
Trefpunt kon worden georganiseerd en een terugkeer naar het
Trefpunt vooralsnog ook geen optie lijkt, is er nog geen zicht op een
maandelijks terugkerende Kledingbank. Inmiddels heeft de
Kledingbank in verband met een verbouwing in 2021 ook niet meer
de beschikking over opslagruimtes in het Heijcop. De oproep die de
voorzitter via RTV Stichtse Vecht heeft gedaan voor een andere
locatie voor de Kledingbank heeft niets opgeleverd. Gesuggereerde
opties vragen allemaal huur, dat is niet haalbaar. 

Voor het bestuur van Stichting Kledingbank Stichtse Vecht geldt dat
de voorzitter, Bertine Oosthoek, een coördinerende rol heeft
opgepakt voor Stichting Help Elkaar Stichtse Vecht en minder tijd
beschikbaar heeft voor de Kledingbank. De penningmeester, Petra
van Dijk, heeft aangegeven dat haar termijn eindigt en dat zij haar
taken wil beëindigen. Het bestuur is tot de slotsom gekomen dat het
met de lagere frequentie van de Kledingbank niet echt meer een
toegevoegde waarde heeft en ook niet erg efficiënt is om een
zelfstandige Stichting in de lucht te houden, waarvoor ook nog eens
nieuwe bestuursleden zouden moeten worden gezocht. 

Stuurgroep Kledingbank

Situatie Kledingbank en voornemen overdracht
activiteiten



Zaal 't Trefpunt in 't HEIJCOP, 1e etage 
(naast De Aa 50 te Breukelen)

Het voornemen is om de activiteiten van Stichting Kledingbank
Stichtse Vecht in 2021 over te dragen aan Stichting Help Elkaar
Stichtse Vecht. Hierover is overleg geweest en deze stichting wil de
activiteiten graagovernemen. Deze stichting heeft als doel om
kwetsbare inwoners in de gemeente Stichtse Vecht te
ondersteunen. Voor de overdracht van middelen zal de nieuwe
stichting een ANBI-status moeten hebben, zodat Stichting
Kledingbank Stichtse Vecht conform de statuten de overdracht kan
realiseren. 

2020 was (ook) voor de Kledingbank een lastig jaar omdat de
activiteiten in verband met corona grotendeels moesten worden
gestaakt. Dit was natuurlijk vooral heel vervelend voor de klanten
van de Kledingbank (deelnemers Voedselbank/U-pashouders). Via
de Voedselbank is nog wel het aanbod gedaan om in schrijnende
situaties een “noodpakket” samen te stellen, maar daarvan is geen
gebruik gemaakt. 

Ondanks het moeizame jaar is op de momenten dat kledinginbreng
werd gevraagd wel heel veel kleding ingebracht, waarvoor hartelijk
dank! 

Stichting Kledingbank Stichtse Vecht dankt Welzijn Stichtse Vecht,
Woningbouwvereniging Vecht & Omstreken, Zorggroep de
Vechtstreek en Kansis voor al hun medewerking in 2020,
particulieren en ondernemers voor de ingebrachte/geschonken
kleding en de vrijwilligers voor hun betrokkenheid bij de
Kledingbank. 

Tot slot


